základná škola s materskou školou Bystričany

PRIJÍMANIE DETÍ DO MA TERSKEJ ŠKOL Y
V BYSTRICANOCH

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou
v Bystričanoch,

v súlade s § 59 zákona č. 24!^008 Z. z.
vyhlasuje

zápis do materskej školy na školský rok 2021 / 2022
PODÁVANIE ŽIADOSTI o PRUAUEDIEŤAŤA
DO MATERSKEJ ŠKOLY V BYSTRIČANOCH NAŠKOLSKÝROK
2021/2022

Sa uskutoční v termíne
od 3. mája - do 21. mája 2021
V prípade záujmu o materskú školu si zákonný zástupca
dieťaťa môže prevziať prihlášku elektronicky na stránke školy,
https://msbvstricanv.edupage.org/
Zákonný zástupca môže podať aj ručne napfeanú žiadosť, nemusí tak urot»íť
na tlafive materskej školy.
V tomto prípade sa vyžaduje uviesť záklatbté údcge o dieťati ( meno a jniezvisko, dátum
a miesto narodenia, adresa trvalého pobyta alebo o(b"esa miesta, kde sa Seťa obvytíe zdržia
va, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť^
notvräeme o zdravotnej tmôsobUt^ dieťaťa, údm o novimunn očkovaní

Identifikačné údaje zákonných zástupcov - meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa
miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého poby
tu, kontakt na účely komunikácie ).

Prihlášky je potrebné odoslať späť do MŠ a to:
elektronickou formou na adresu :

iana.svecova@2sbvstricanv.sk

-

alebo poštou na adresu : ZŠ s MŠ Bystričany, Bernoláková 160/9
972 45 Bystričany

prípadne vhodením žiadosti do schránky materskej školy, ktorá je umiestnená na
bráne materskej školy, na ulici Bernoláková 160/9,972 45 Bystričany

POVINNE PRÍLOHY ŽIADOSTI
1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilostí od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré ob
sahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez týchto náležitostí nie je možné rozhodnúť
o prijatí dieťaťa.
2. Pri prijímaní dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je potrebné pri
ložiť k žiadostí okrem vyššie uvedených náležitostí
-

odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

-

vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie obsahujúce
informácie o špeciálnych výchovno - vzdelávacích potrebách dieťaťa

-

informovaný súhlas zákonného zástupcu

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie
V školskom roku 2021/2022
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je
plnenie oredprimárneho vzdelávania povinné ( t j. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku
do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť po
vinnú školskú dochádzku v základnej škole
Deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
Deti, ktoré dovŕšili tri roky svojho veku
Ďalšie podmienky prijímania určené zástupkyňou po prerokovaní v pedagogickej rade,

ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelá
vanie na školský rok 2021/2022 bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

♦ deti zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré k 1. septembru 2021 dovŕšili tri roky
veku a ktoré nastúpia do materskej školy do 15. septembra 2021.
♦ V prípade, že dieťa z dôvodu nedostatku voľnej kapacity v materskej škole nebude za
radené na predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021, bude zaradené
do poradovníka, o čom bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný.

♦ nezáleží na poradí odoslania prihlášky

♦ deti mladšie ako tri roky môžu byť do materskej školy prijaté len vtedy, ak sú vytvore
né vhodné materiálne, personálne, hygienické a bezpečnostné podmienky

♦ deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich
prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od
troch do šiestich rokov

♦ pri nástupe do materskej školy musia byť deti odplienkované a čiastočne spĺňať hy
gienické podmienky

♦ do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný
pobyt alebo diagnostický

Jana Švecová, zástupkyňa ZŠ s MŠ Bystričany

